
 

 

Como ter ideias de conteúdos? 

Por Alessandra Assumpção. 

Ter ideias para conteúdos é um desafio para você? Eu atendo diversas 

empreendedoras, seja nas redes sociais como nas consultorias, e essa é a pedra no 

sapato de todas elas. 

Elas não conseguem transformar uma inspiração em conteúdos para seus canais 

digitais. E para isso deixar de acontecer, é preciso estar presente e produzir 

conteúdos de valor, para mostrar sua autoridade no digital. 

Isso não quer dizer que você precisa se tornar refém, mas estar ligada no que está 

acontecendo no mercado que pode impactar o seu negócio e que seja de interesse 

do seu público. 

Sites para ter inspiração de conteúdos 

Answer the public 

Nesse site, você pode pesquisar por palavras-chave referentes ao seu negócio e nicho 

e encontrar ideias de conteúdos mais buscados no google, para criar o seu conteúdo. 

No plano gratuito, estão liberadas 2 pesquisas por dia. 

Also Asked 

Ele é bem parecido com o anterior, a diferença desse site é que não tem limite de 

pesquisa e os resultados são simplificados e mais assertivos. 

Ele é mais direcionado, conforme a palavra que você busca. 

Quora 

Essa é uma plataforma que faz perguntas e nela existem fóruns para tirar dúvidas e 

auxiliar na criatividade com mais ideias ou formatos para novos conteúdos. 

Feedly 

Nesse site é possível criar listas por área de interesse e acompanhar notícias sobre 

diversos temas. Você pode pesquisar por palavras-chave e seguir as indicações de 

sites que falam sobre o assunto. 

https://answerthepublic.com/
https://alsoasked.com/under-maintenance
https://pt.quora.com/
https://feedly.com/


 

 

Minha dica é que você tire uma hora na semana para filtrar as informações, para que 

possa aproveitar as mais importantes para virar conteúdo nos seus canais digitais. 

Instagram 

No instagram, na aba de pesquisa e no explorar, é possível ter novas inspirações. 

Lembrando que quanto mais consumir dentro da ferramenta, mais sugestões o 

Instagram irá te dar. 

Busque por ideias de outras áreas de interesse, para ampliar sua criatividade e claro 

te diferenciar dos concorrentes. 

Produza com qualidade 

Quanto mais você consome, mais ideias você terá. Lembre-se que não estou dizendo 

para você se tornar refém do digital, mas faça um planejamento para investir o seu 

tempo com qualidade para usar os canais on-line. 

Tem dúvidas sobre isso? Deixe nos comentários. 
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https://www.instagram.com/

